
مميقول اللججه عججز وجججل: ((  محمييي رر منا ال مميي حح رر مها ال رليي مما ال حس حأ )) (( مب مر حقيي ا
مق مل مخ مذ ىا  رل مكا ا بب مر مما  حس   )). وبالبسملة كل م سبقت الاشارة إليه لكججنمبسا

ل مانع من إعادته، وهو هل البسملة آية من السورة التي تليهججا أ م هججي
آية مستقلة؟ والصحيح أنها آية مستقلة، ولنها ليست من السورة الججتي
تليها، فل هي من الفاتحة ول من البقرة ول من آل عمران، بل هي آيججة
مستقلة، ولهذا لو أن النسان في الصلة قججرأ الفاتحججة بججدون البسججملة
فصلته صحيحة لن البسملة ليست منها، لكن سججورة بجراءة لججم تكتججب
فيها البسملة لنها لم تنججزل البسججملة بينهججا وبيججن سججورة النفججال، لكججن
ورة لل بيجن س ااشتبه علجى الصجحابة حيجن جمعجوا القجرآن فجعلجوا فاصج
النفال وسورة براءة ولججم يكتبججوا البسججملة.  يقججول اللججه عججز وجججل: ((

مم محمي رر منا ال مم حح رر مها ال رل مما ال حس اقرأا بساسيما ربيكا اليذيا خليق. )) (( مب
خلقا السنسسانا منا علق.ا اقرأا وربكا الركرم.ا الذيا علما بسالقلم.

 )) هذه اليات أول ما نزل علججى الرسججولعلما السنسسانا مساا لما يعلم
عليه الصلة والسل م من القرآن، هي أول مججا نججزل عليججه مججن القججرآن،
نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء وكان رسول اللججه صججلى اللججه عليججه
وعلى آله وسلم أول ما بدء بالوحي أنه يرى الرؤيا فججي المنججا م، فتججأتي
مثل فلق الصبح يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا، وأول مججا كججان يججرى
هذه الرؤيا في ربيع الول فبقي ستة أاشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراهججا
تجيء مثل فلججق الصججبح، وفججي رمضججان نججزل الججوحي الججذي يكججون فججي
اليقظة، والمدة بيجن ربيجع الول ورمضجان سججتة اشجهور، وزمججن الجوحي

أنا الرؤيساا الصييسالحةثلث وعشرون سنة، ولهذا جججاء فججي الحججديث ( 
ااا ميينا النبييوة  )، لمججا كججان يججرى هججذهجزءا منا ستةا وأربعمينا جزء

ححبججب إليججه الخلء، يعنججي أن يخلججو الرؤيا التي تجيء مثججل فلججق الصججبح 
بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي، فرأى عليه الصلة والسل م أن
أحسن ما يخلو به هذا الغار الججذي فججي جبججل حججراء وهججو غجار فججي قمجة
الجبل ل يكاد يصعد إليه النسان القوي إل بمشقة، فكان يصججعده عليججه
الصلة والسل م ويتحنث، يتعبد لله عز وجل بما فتح الله عليه فججي هججذا
الغار الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليال، ومعه زاد أخذه يتزود به مججن
طعا م واشراب، ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله، ويرجع ويتحنث لله عججز
وجل، إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغججار، أتججاه جبريججل وأمججره

 ) يعنججي(ا مييساا أسنييساا بقييسارئ ) ومعنججى مساا أسنساا بقييسارئأن يقرأ فقال: ( 
لست من ذوي القراءة، وليججس مججراده المعصججية لمججر جبريججل، لكنججه ل



ييججا للم كان أم يستطيع، ليس من ذوي القراءة، إذ أنه صلى الله عليه وس
 )).فآمنواا بييساللها ورسييولها النييبيا الميييكما قال الله تعججالى: (( 

الا منهيموقال تعالى:  ((   )).هوا اليذيا بعييثا فييا المميميينا رسيو
فكان ل يقرأ ول يكتب، وهذا من حكمة الله أنه ل يقرأ ول يكتججب، حججتى
تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى ل يبقى لشاك اشك في
صدقه، وقد أاشار الله إلى هذه في قوله: (( وما كنت تتلو من قبله من

لا لرتججاب المبطلججون )). قججال لججه: (  مساا أسنساكتججاب ول تخطججه بيمينججك إذ
لا، ثم قال له (( بقسارئ اقرأا بساسما ربييكا الييذي ) فغطه مرتين أو ثلث

خلق.ا خلقا السنسسانا منا علق.ا اقرأا وربكا الركييرم.ا الييذيا علييم
 ))، أربع آيات، خمس آيات نزلتبسالقلم.ا علما السنسسانا مساا لما يعلم

للم يرجف فؤاده من الخوف والفججزع فرجع بها النبي صلى الله عليه وس
حتى أتى إلى خديجة، وحديث الوحي وابتداءه موجججود فججي أول صججحيح
.البخاري من أحب أن يرجع إليه فليرجع

 ))  قججوله: ((اقرأا بساسييما ربييكا الييذيا خلييقيقول الله عز وجل: (( 
لا بججذلك، يعنججيبساسما ربك لا بججذلك، وقيججل مسججتعين  )) قيل معناه متلبسجج

لا باسم الله؛ لن أسماء الله تعالى كلهججا خيججر، وكلهججا إعانججة اقرأ مستعين
يستعين بها النسان، ولذلك يستعين بها النسان على وضوئه، ويستعين

بساسمبها على أكله، ويستعين بهججا علججى جمججاعه فهججي كلهججا عججون، (( 
 )) دون أن يقججولبساسيما ربيك )) الججخ. وقججال: (( ربكا الذيا خلق...

باسم الله لن المقا م مقا م ربوبية وتصرف وتدبير للمور وابتداء رسالة
 )) إاشارة إلى أنه عليه الصججلة والسججل م قججدبساسما ربكفلهذا قال: (( 

((ا الذيربججاه اللججه تعججالى تربيججة خاصججة وربججه كججذلك ربوبيججة خاصججة. 
وخلقا ركل )) خلق أي اشيء؟ خلق كل اشيء كما قال تعالى: (( خلق

اا اللها خييسالقا ركييلا شيييء )). وقال تعالى:  )) شيءا فقدرها تقدير
 (( . فما من اشيء فججي السججماء ول فججيوهوا علىا ركلا شيءا وركميل

الرض، من خفي وظاهر، وصغير وكبير إل وهو مخلوق لمججن؟ للججه عججز
 )) وحذف المفعول إاشارة للعمو م؛ لن حذفخلقوجل ولهذا قال: (( 

المفعول يفيد العمو م، إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به، مفهججو م هججذا
الكل م؟ يعني لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقجط، لكجن إذا قجال

يما فهو خالق كل اشيء جججل وعل.  ثججم قججال:خلق((   )) وأطلق صار عا
لاخلقا السنسسانا منا علييق((   )) فنججص وخججص خلججق النسججان تكريمجج

لا للنسان؛ لن الله تعالى يقول: ((  ولقدا ركرمنساا بنيللنسان وتشريف



آدما وحملنييساهما فيييا الييبرا والبحييرا ورزقنييساهما ميينا الطميبييسات
الا  )). فلهججذا نججص علججىوفضلنساهما علىا ركثميرا ممنا خلقنساا تفضييمي

 ))مينا عليق )): أي ابتججدأ خلقججه (( خلقا السنسيسانخلق النسججان (( 
جمع، أو اسم جمع علقة، كشجر اسججم جمججع اشجججرة، فمججا هججو العلججق؟
العلق هي عبارة عن دودة حمراء من الد م صغيرة وهججذا المنشججأ الججذي
ليججن اللججه عججز به الحياة؛ لن النسان د م لو تفرغ من الد م لهلك.  وقججد ب
لين في آيات أخرى أنه وجل أنه خلق النسان من علق، ولكنه يتطور، وب
خلق النسان من تراب، وفي آيات أخرى خلقه مججن طيججن، وفججي آيججات
أخرى من صلصال كالفخار، وفي آيات أخرى من ماء دافق، وفي آيججات
أخرى من ماء مهين، وفي هذه الية من علججق فهججل فججي هججذا تنججاقض؟
الجواب: ل، ول يمكن أن يكججون فججي كل م اللججه تعججالى، أو مججا صججح عججن
لا، فإن اللججه يقججول: للم اشيء من التناقض أبد رسوله صلى الله عليه وس

اا((  اساا ركييثمير  )).ولوا ركسانا منا عندا غميرا اللييها لوجييدواا فميييها اختلفيي
لا مبدأ الخلق من وجه، ومبدأ الخلق مججن لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيان
وجه آخر، فخلقه من تراب؛ يعني أول ما خلق النسان من الججتراب ثججم
لا، ثجم لا مسجنون لا ثجم اسجتمر مجدة فكجان حمئج صب عليه الماء فكان طينج
لل، يعنججي إذا ضججربته بيجدك تسجمع لجه صلصجلة طالت مدته فكان صلصجا
لا إلى آخره، هذا ابتججداء لا، وعصب لا، وعظم كالفخار، ثم خلقه عز وجل لحم
الخلق المتعلق بآد م.  والخلق الخر من بنيججه أول منشججئهم مججن نطفججة،
وهي الماء المهين وهي الماء الججدافق، هججذه النطفججة تبقججى فججي الرحججم
لا وبتمججا م الربعيججن تنقلججب بججالتطور لا فشججيئ لا، ثم تتحججول اشججيئ أربعين يوم
لا لا علقة، ثم تبججدأ بججالنمو والثخونججة وتتطججور اشججيئ والتدريج حتى تكون دم
لا انتقلت إلى مضغة ج قطعة من لحم بقججدر لا، فإذا تمت ثمانين يوم فشيئ
لا فهججذه مائججة وعشججرون ما يمضغه النسان ج وتبقى كججذلك أربعيججن يومجج
لا، وهي بالاشهر كم؟ أربعة أاشهر، بعد أربعة أاشججهر يبعججث اللججه إليججه يوم
الملك الموكل بالرحا م، فينفخ فيه الججروح، فتججدخل الججروح فججي الجسججد
بججإذن اللججه عججز وجججل، والججروح ل نسججتطيع أن نعججرف كنههججا وحقيقتهججا
ومادتها، ما ندري من أي مادة، الجسد عرفنا أصله من التراب، ثم فججي
أرحا م النساء من النطفة، لكن الروح ل نعرف، ل نعرف من أي جججوهر

ويسألوسنكا عنا الروحا قلا الروحا منا أمرهي؟ ول من أي مادة (( 
ال  )). فينفججخ الملججك الججروح فججيربيا ومساا أوتميتما منا العلما إلا قلمي

هججذا الجنيججن فيبججدأ يتحججرك، لن نمججاءه الول كنمججاء الاشجججار بججدون



لا يتحججرك، ولهججذا إذا سججقط إحساس، بعد أن تنفخ فيه الروح يكون آدميجج
الحمل من البطن قبججل أربعججة أاشججهر دفججن فججي أي مكججان مججن الرض،
ييججا، بدون تغسيل، ول تكفين، ول صججلة عليججه، ول يبعججث؛ لنججه ليججس آدم
وبعد أربعجة أاشجهر إذا سجقط يججب أن يغسجل، ويكفجن، ويصجلى عليجه،
لا؛ لنججه يججو م القيامججة لا، ويسججمى أيضجج ويدفن في المقابر؛ لنه صار إنسان
سججيدعى باسججمه، ويعججق عنججه، لكججن العقيقججة عنججه ليسججت فججي التأكيججد
كالعقيقة عمن بلغ سبعة أيا م بعد خروجه، علججى كججل حججال هججذا الجنيججن
لا، ثم يأذن اللججه عججز وجججل لججه بعججد في بطن أمه يتطور حتى يكون بشر
المدة التي أكثر ما تكون عادة تسعة أاشهر فيخججرج إلججى الججدنيا. وبهججذه

لين أن للنسان أربع دور:  لد أن أب : فججي بطججنالدارا الولييىالمناسبة أو
: في الجنةالرابعة: في البرزخ. و الثسالثة: في الدنيا. و الثساسنميةأمه. و 

أو النار وهي المنتهججى. (( خلججق النسججان مججن علججق )): واش قلنججا فججي
العلق؟ اسم جمع علقة، وهي دودة من الد م معروفة وهذا أول المنشججأ

اقرأا وربكا الركرم.ا الييذيالذي تتكون منه مادة الحياة وهو الد م. (( 
 )) تكججراراقييرأ )): (( علما بسالقلم.ا علييما السنسييسانا مييساا لييما يعلييم

للولى لكن هل هي توكيد أو هي تأسججيس؟ الصججحيح أنهججا تأسججيس وأن
)) قرنت بما يتعلق بالربوبيججة،ا اقرأا بساسما ربكا الذيا خلقا الولى ((

 )) بمججا يتعلججقاقرأا وربكا الركييرما الييذيا علييما بييسالقلمو قرنت (( 
بالشرع، فالولى بمججا يتعلججق بالقججدر، والثانيججة بمججا يتعلججق بالشججرع، لن
التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتججب ويحفججظ،
القرآن يكتب ويحفظ، السنة تكتب وتحفظ، كل م العلماء يكتب ويحفظ،

ركلا إنا السنسسانفلهججذا أعادهججا اللججه مججرة ثانيججة. قججال اللججه تعججالى (( 
)) في القرآن الكريم ترد علىركلا  )) : (( لميطغى.ا أنا رآها استغنى

يقا كما في هذه اليججة فجججججججج ((  ركلعدة معاني منها: أن تكون بمعنى ح
لا ل مريججة فيججه. ((  يقا، يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتجج ركل)) بمعنى ح

لاإنا السنسسانا لميطغى.ا أنا رآها اسييتغنى  )) النسججان ليججس اشخصجج
لا، بججل المججراد الجنججس، كججل إنسججان مججن بنججي آد م إذا رأى نفسججه معينجج
اسججتغنى فججإنه يطغججى، مججن الطغيججان وهججو مجججاوزة الحججد، إذا رأى أنججه
لل، إذا رأى أنججه اسججتغنى عججن اللججه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبا
عز وجل في كشف الكربات وحصججول المطلوبججات صججار ل يلتفججت إلججى
الله ول يبالي، إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنججه
اسججتغنى بالشججبع نسججي الجججوع، إذا رأى أنججه اسججتغنى بالكسججوة نسججي



العري، وهكذا فالنسان من طبيعته الطغيان والتمججرد مججتى رأى نفسججه
في غنى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، لن المؤمن ل يرى أنه اسججتغنى
لا مفتقر إلى الله سبحانه وتعججالى، يسججأل عن الله طرفة عين، فهو دائم
ربه كل حاجة، ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكلججه اللججه إلججى
يضرا، لا ول  نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه ل يملك لنفسه نفع
هذا هو المؤمن، لكن النسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان،

الوهذا كقوله تعالى: ((  اساا جهو  )).وحملهساا السنسسانا إسنها ركسانا ظلوم
لا هذا الطاغية ((  )) أيإنا إلىا ربييكا الرجعييىا ثم قال عز وجل مهدد

المرجع يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فججإن مرجعججك
إلا منا تييولىإلى اللججه عججز وجججل، كمججا قججال اللججه تبججارك وتعججالى (( 

وركفر.ا فميعذبها اللييها العييذابا الركييبر.ا إنا إلمينييساا إيييسابهما .ثييما إن
 )). وإذا كان المرجع إلى الله فججي كججل المججور فججإنه لعلمينساا حسسابهم

لا، ول من ثواب الله وعدله، وقوله: يمكن لحد أن يفر من قضاء الله أبد
 )) ربما نقول إنه أعم مججن الوعيججد والتهديججدإنا إلىا ربكا الرجعى(( 

أي أنه يشمل الوعيد والتهديد، لكنججه ربمججا يشججمل مججا هججو أعججم فيكججون
المعنى أن إلى الله المرجع في كل اشيء في المور الشرعية التحججاكم

فإنا تنييسازعتما فييا شيييءإلى أي اشججيء؟ إلججى الكتججاب والسججنة (( 
 )). والمججور الكونيججة المرجججع فيهججا إلججىفردوها إلىا اللها والرسول

 )). فل رججججوعإذا تستغميثونا ربكما فساستجسابا لكممن؟ إلى الله (( 
اء، للعبد إل إلى الله، كل المور ترجع إلى الله عز وججل، يفعجل مجا يش
حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشججرور فججإن اللججه هججو
الذي قدرها، لكنه قدرها لحكمة كما قال الله تعالى: (( ولو اشاء الله ما
اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهججم
من آمن ومنهم من كفر ولو اشاء الله مججا اقتتلججوا ولكججن اللججه يفعججل مججا

)) يكججون فيهججا تهديججد لهججذاإنا إلييىا ربييكا الرجعييىا يريججد )). إذن (( 
لا ما هو لا عن ربه، وفيها أيض النسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغني
أاشمل وأعم وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل المججور.  ثججم قججال:

ااا إذاا صلى((   )): يعنججي أخججبرني عججن حججالأرأيتا الذيا ينهى.ا عبد
لا إذا صججلى، هذا الرجل وتعجب مججن حجال هججذا الرجججل الججذي ينهججى عبججد
فعندنا الن ناهي وعندنا منهججي، فمججن هججو النججاهي؟ النججاهي هججو طاغيججة
قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش أبججا الحكججم؛ لنهججم يتحججاكمون
إليه، ويرجعون إليججه فججاغتر بنفسججه - والعيججاذ بججالله -، واشججرق بالسججل م



ومات على الكفر كما هو معروف، هذا الرجل سماه النججبي صججلى اللججه
عليه وعلى آله وسلم أبا جهل ضد تسميتهم إياه أبا الحكم، وأما المنهي

ااا إذافهو محمد صلى الله عليججه وعلججى آلججه وسججلم وهججو العبججد ((  عبد
لا يصلي عنججد الكعبججة أمججا م النججاس،صلى  )) أبو جهل قيل له: إن محمد

و م وهجو ه ذات ي يفتن الناس ويصجدهم عجن أصجنامهم وآلهتهجم، فمجر ب
ساجد فنهججى النججبي عليججه الصججلة والسججل م، وقججال: لقججد نهيتججك فلمججاذا
تفعل؟ فانتهره النبي عليه الصلة والسل م فرجع، ثم قيل لبي جهل إنه
لا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مججازال يصججلي فقججال: واللججه أي محمد
لئن رأيته لطأن عنقه بقدمي، ولرغمن وجهه في التراب، ثججم رآه ذات
ا بر بيمينجه وقسجمه، لم لا تحت الكعبة وأقبل عليجه يريجد أن ي يو م ساجد
لل عظيمة، فنكججص علججى لا من النار وأهوا أقبل عليه وجد بينه وبينه خندق
عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسججلم،
لا إذا صلى يتعجب من حججاله كيججف يفعججل هججذا؟ هذا العبد الذي ينهى عبد
ولهذا جاء في آخر اليات (( ألم يعلم بأن الله يرى )) وأنه سيجازيه. ثم

أرأيتا إنا ركسانا علىا الهد ى.ا أوا أمرا بسالتقو ى.ا ألما يعلييمقال: (( 
 )) يعني أخجبرني أيهجا المخجاطب إن كجانأرأيت)): (( بأنا اللها ير ىا 

على الهدى، من يعني به؟ الناهي أبو جهل أو الساجد محمد صلى اللججه
للم؟ يعني به الثاني، أي أرأيت إن كان هذا الساجد على الهدى عليه وس

 )) قججال بعججض المفسججرين ((أوا أمرا بييسالتقو ىفكيف تنهججاه عنججه؟ (( 
 )) هنا بمعنى الواو يعني وأمر بالتقوى، ولكن الصحيح أنها على بابهاأو

للتنويججع، يعنججي أرأيججت إن كججان علججى الهججدى فيمججا فعججل مججن السجججود
والصلة، أو أمر غيره بجالتقوى؛ لن النجبي صجلى اللججه عليجه وعلججى آلجه

ألموسلم يأمر بالتقوى بل اشك فهو صججالح بنفسججه مصججلح لغيججره.  (( 
لا صججلىيعلما بأنا اللها ير ىا  )) يعني يرى المنهي وهو السججاجد محمججد

الله عليه وعلى آله وسلم المر بالتقوى ويرى هذا العبد الطاغيججة الججذي
لا إذا صججلى ((   )) يججرى سججبحانهألما يعلما بييأنا اللييها ييير ىينهى عبججد

لا ورؤية، فهو سجبحانه وتعججالى يجرى كججل اشجيء مهمجا خفجي وتعالى علم
ودق، ويعلم كل اشيء مهما بعد، ومهما كثر أو قل، فيعلم المر والناهي
ويعلم المصلي والساجد، ويعلم من طغى، ومججن خضججع للججه عججز وجججل،
وسيجازي كل إنسان بعمله، والمقصود من هذا تهديجد هجذا الجذي ينهجى
لا إذا صججلى، وبيججان أن اللججه تعججالى يعلججم بحججاله، وحججال مججن ينهججاه، عبججد

يل منهما بما يستحق. قججال اللججه تبججارك وتعججالى:  ((  أرأيتوسيجازي ك



ااا إذاا صلى.ا أرأيييتا إنا ركييسانا علييىا الهييد ى.ا أو الذيا ينهى.ا عبد
أمرا بييسالتقو ى.ا أرأيييتا إنا ركييذبا وتييولى.ا ألييما يعلييما بييأنا اللييه

 )): كل هذا للتهديد، تهديد هذا الرجل الذي كان ينهى رسول اللججهير ى
صلى الله عليه وعلى آله وسججلم عججن الصججلة، حججتى أنججه توعججده وقججال
لم بججه ولكنججه لطأن عنقه إذا سجد، ولكن أبى الله تعججالى ذلججك، فقججد هجج
لل عظيمججة حججالت بينججه وبيججن رسججول اللججه نكص على عقبيه، ورأى أهججوا

ألما يعلما بأنا اللهصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول: (( 
 )): يحتمل أن يكون ما رئي بججالعين، ويحتمججل أن تكججون مججن قججوةير ى

العلم، وكل هذه المعاني صججحيحة، فججالله عججز وجججل يججرى بعلمججه ويججرى
ببصججره جججل وعل، ل يخفججى عليججه اشججيء فججي الرض ول فججي السججماء،
والمراد من هذه الجملة التهديد، يعنججي ألججم يعلججم هججذا الرجججل أن اللججه
تعالى يراه ويعلمه، وهو سبحانه وتعالى محيط بعمله، فيجازيه عليه إما

ركلا لئنا لييما ينتييهفي الدنيا، وإمججا فججي الججدنيا والخججرة. ثججم قججال: (( 
يقا، ويحتمججل أن تكججونركل )): (( لنسفعنا بسالنساصمية  )) هذه بمعنى ح

للردع، أي لردعه عن فعله السيئ الذي كان يقو م به تجاه رسججول اللججه
يقا ((  لنسفعنا بسالنساصميةصلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بمعنى ح

 )) جواب لقسم مقدر والتقدير: واللججه لئججن لججملنسفعن))، وجملة (( 
ينته لنسفعن بالناصية، وحذف جواب الشرط وبقي جواب القسججم، لن
هذه هي القاعدة في اللغة العربيججة أنججه إذا اجتمججع قسججم واشججرط فججإنه

واحذفا لييد ىيحججذف جججواب المججؤخر، قججال ابججن مالججك فججي ألفيتججه: 
، وهنججاجوابا مساا أخييرتا فهييوا ملييتزم *** اجتمساعا شرطا وقسم
 )) والقسم مقدر قبله إذ تقديره: والله لئججنلئنالمتأخر هو الشرط (( 

 )) أي لنأخججذن بشججدة، و ((لنسييفعنلججم ينتججه لنسججفعن، ومعنججى (( 
 " فيها أي: في الناصية أل للعهد، وأيا الي )): مقد م الرأس و"النساصمية

عهد هو؟ العهد الذهني، والمججراد بالناصججية هنججا ناصججية أبججي جهججل الججذي
توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلته ونهاه عنهججا، أي
لنسفعن بناصيته، وهل المراد الخذ بالناصية في الججدنيا، أو فججي الخججرة
يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه يؤخذ بالناصية وقججد
أخذ بناصيته في يو م بدر حين قتل مع من قتل من المشركين، ويحتمل
أن يكون يؤخذ بناصيته يججو م القيامججة فيقججذف فججي النججار كمججا قججال اللججه

يعييرفا المجرمييونا بسييميمساهما فميؤخييذا بسالنواصيييتعججالى: (( 
)). وإذا كانت الية صالحة لمعنيين ل ينججاقض أحججدهما الخججروالقداما 



لا كمجا هججو المعججروف والججذي فإن الججواجب حملهججا علججى المعنييججن جميعجج
لا ونكرره الن، أن الية إذا كججانت تحتمججل معنييججن ل ينججافي قررناه سابق

لا.  قوله تعجججالى: ((  سنساصميةأحدهما الخر فالواجب الخذ بالمعنيين جميع
 )): ناصية بدل من الناصية الولى، وهي بدل نكججرة مججنركساذبةا خساطئة

 )) من أجججلسنساصميةمعرفة، وهي جائزة في اللغة العربية وإنما قال: (( 
ركساذبييةأن يكججون ذلججك توطئججة للوصججف التججي بعججدها وهججو قججوله (( 

 )) أي أنها موصوفة بالكذب، ول اشك أن من أكبرركساذبة )): (( خساطئة
لدعون أن مججع اللججه آلهججة لا مججا يحصججل مججن الكفججار الججذين يجج ما يكون كذب

)): أي مرتكبججةخساطئييةا أخرى، فإن هذا أكذب القول وأقبح الفعججل، (( 
لا بين خاطئ ومخطججئ، الخججاطئ مججن لا، وليعلم أن هناك فرق للخطأ عمد

لل،  لا، والمخطججئ مججن ارتكبججه جه  معججذور،والثساسنيارتكججب الخطججأ عمججد
لا يييأركلها إل غيجججر معجججذور، قجججال اللجججه تبجججارك وتعجججالى: (( والول

لا عججن عمججد، وقججال تعججالى: (( الخساطئون ربنساا ل )). أي المذنبون ذنبجج
 )، ومثججلقدا فعلييت )). فقال اللججه ( تؤاخذسنساا إنا سنسمينساا أوا أخطأسنسا

ذلك القاسط والمقسط، القاسجط هجو الججائر، والمقسجط هجو العجادل،
)). وقججالوأقسطواا إنا اللها يحبا المقسطمينا قال الله تعالى: (( 

اساتعججالى: ((  لا ((وأمييساا القساسييطونا فكييساسنواا لجهنييما حطبيي  )). إذ
لا. (( خساطئيية فلميييدعا سنييساديه.ا سييندع )) أي مرتكبجججة للثجججم عمجججد

لا وعنده قوة، وعندهالزبساسنميةا )):  الل م هنا للتحدي، يعني إن كان صادق
قدرة فليدع ناديه، والنادي هو مجتمع القو م للتحججدث بينهججم والتخججاطب
لما في قريش، والتفاهم والستئناس بعضهم ببعض، وكان أبو جهل معظ
وله نادي يجتمع الناس إليه فيه، ويتكلمون في اشؤونهم فهنا يقول اللججه
لا فليدع ناديه، وهذا ل اشك أنه تحدي، كمججا تقججول عز وجل إن كان صادق
لعدوك إن كان لك قو م فتقد م وما أاشبه ذلك من الكلمات الدالججة علججى

 )) يعني عندنا من هم أعظم من نادي هججذاسندعا الزبساسنميةالتحدي. (( 
الرجل وهم الزبانية ملئكة النار - نسأل الله العافية -، وقد وصف اللججه
تعالى ملئكة النار بأنهم غل ظ اشداد، غل ظ في الطباع، اشداد في القوة

 )). بل يمتثلون كل ما أمرهم الله به ((لا يعصونا اللها مساا أمرهم(( 
 )) ل يعجزون عن ذلك فوصفهم بوصفين أنهمويفعلونا مساا يؤمرون

)) وأنهججملا يعصونا اللها مساا أمرهما في تما م النقياد لله عز وجل (( 
 )) وعد م تنفيذ أمر الله عزويفعلونا مساا يؤمرونفي تما م القدرة (( 

لل الذي ل يصججلي وجل إما أن يكون للعجز، وإما أن يكون للمعصية، فمث



لا قد يكون للعجز، وقد يكون للعناد فهججو ل ينفججذ أمججر اللججه، الفرض قائم
لكن الملئكة الذين على النار ليس عندهم عجز، عنججدهم قججوة وقججدرة،
ا م التجذلل والخضجوع، وليس عندهم استكبار عن المجر، بجل عنجدهم تم
لا ولهججذا قججال: هؤلء الزبانية ل يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبججد

 )) فجججإن قجججال قائجججل: أيجججن الجججواو فجججي قجججولهسييندعا الزبساسنمييية(( 
 )) ؟ قلنا: إنها محذوفججة للتقججاء السججاكنين، لن الججواو سججاكنةا سندع((

والهمزة همزة الوصل ساكنة، وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان الحججرف
لا كسر، وإن كان غير صحيح حذف، قال ابن مالك رحمه الله في صحيح

اسا *** إنا سساركنسانا التقميساا اركسرا مييساا سييبقالكافية:  وإنا يكيينا لمينيي
 ، يعنججي إذا التقججى سججاكنان إن كججان الحججرف الولفحييذفها اسييتحق

لا ليس من حججروف العلججة كسججر مثججل قججوله تعججالى: ((  لما يكيينصحيح
حن )) وأصلها (( الذينا ركفروا  )) لن لم إذا دخلت علججى الفعججللما يك

ااا أحييدجزمته كما في قوله تعالى: ((   )) لكججن هنججاولما يكنا لها ركفييو
لا فكسججر، أمججا إذا كججان الول لا صججحيح التقى سججاكنان، وكججان الول حرفجج
حرف لين، يعني حرف من حروف العلة فإنه يحذف كما في هذه اليججة

 )): يقججالركلا لا تطعها واسجدا واقييترب )).  (( سندعا الزبساسنمية(( 
ل )) ما قيل في الولى التي قبلها والخطججاب فججي قججوله: (( ركلفي (( 
 )) أي ل تطع هذا الذي ينهاك عن الصلة، بل اسجد ول تبالي به،تطعه

وإذا كان الله نهى نبيه أن يطيججع هججذا الرجججل فهججذا يعنجي أنجه ججل وعل
سيدافع عنه، يعني افعل ما تؤمر ول يهمنك هذا الرجل، واسجد لله عججز
وجل، والمراد بالسجود هنا الصلة، لكن عبر بالسجود عججن الصججلة لن
ه، فلهجذا عجبر بجه عنهجا.  وقجوله: السجود ركن في الصلة ل تصجح إل ب

 )) أي اقترب مججن اللججه عججز وجججل؛ لن السججاجد أقججرب مججاا واقترب((
يكون من ربه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

 )، وقججالأقربا مساا يكونا العبدا منا ربها وهييوا سييساجدحيث قال: ( 
اساا أوعليه الصلة والسل م: (  ألا وإسنيا سنهميتا أنا أقرأا القرآنا راركعيي

اا،ا فأمييساا الرركييوعا فعظمييواا فميييها الييرب،ا وأمييساا السييجود سييساجد
ننا أنا يستجسابا لكم مم مق مف  ) أي حجججري أنفأركثرواا فميها منا الدعساءا 

يستجاب لكجم. هجذه السجورة العظيمججة كمجا سجمعناها، سجورة عظيمجة
لن به علججى رسججوله عليججه الصججلة والسججل م مججن ابتدأها الله تعالى بما م
الوحي، ثم اختتمها بالسجود والقتراب من الله عججز وجججل، نسججأل اللججه



تعالى أن يرزقنا وإياكم القيججا م بطججاعته والقججرب منججه، وأن يجعلنججا مججن
.أوليائه المتقين، وحزبه المفلحين، وعباده الصالحين، إنه جواد كريم


